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Проект!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2021 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Николай Денков – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен
план към Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2021 – 2030 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на решение на
Министерския съвет за приемане на Оперативен план за изпълнение на Стратегията за
развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година.
Оперативният план се приема в изпълнение на Закона за висшето образование,
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021
– 2030 година, приета с Решение от 17.12.2020 г. на 44-тото Народно събрание и
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030), а изготвянето му е съобразено с действащата национална
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нормативна уредба и е в съответствие с актуалните европейските тенденции за развитие
в областта на висшето образование.
Оперативният план отразява потребността от целенасочени усилия и инвестиции
за осигуряване на високо качество на образованието с акцент върху осигуряването на
устойчиви механизми за сътрудничество и работа в дигитална среда, както и ясно
разписани ангажименти за изпълнението му на различните отговорни институции и
заинтересовани страни.
Съобразно актуалната Стратегия за развитие на висшето образование в Република
България Оперативният план включва следните десет цели:
1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и
създаване на нови учебни планове и програми;
2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение;
3. Повишаване на качеството на образованието във висшите училища;
4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни
образователни и научни мрежи;
5. Стимулиране на участието на младите преподаватели;
6. Активизиране на научната дейност във висшите училища;
7. Изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес;
8. Повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за
регионално развитие;
9. Подобряване на управлението на висшите училища и на системата за
оценяване и акредитация;
10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.
За постигането на всяка от целите са разписани конкретни дейности с посочени
инструменти и срокове за изпълнението им, отговорни институции и източници на
финансиране. Освен със средства от държавния бюджет и бюджетите на висшите
училища и научните организации, се предвижда изпълнението на Оперативния план да
бъде осигурено посредством финансиране със средства от европейските фондове, както
и чрез програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“.
Заложено е значително увеличаване на програмите за електронно дистанционно
обучение, дигитализация на съдържанието и създаване на нови интерактивни дигитални
ресурси.
Сред целите на Плана са още интернационализация на висшето образование и
включване в международни образователни и научни мрежи. Предвижда се активизиране
на научната дейност във висшите училища и изграждане на ефективна връзка
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„образование – наука – бизнес“. Предвидени са дейности за осигуряване на стимули за
млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне
и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици.
Друга предложена мярка е освобождаване от такси на докторантите, които се
обучават в приоритетни професионални направления, както и на докторанти, назначени
по научни проекти с публично финансиране. Като инструмент за изпълнението на тази
мярка е предвидена промяна в Закона за висшето образование.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие върху
държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка
съгласно Приложение 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник
на Министерски съвет и на неговата администрация.
Настоящият проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените становища, бележки и предложения са включени в
справка за отразяването им.
Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет
страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени
консултации на Министерския съвет за период от 30 дни, като приетите предложения в
рамките на проведеното общественото обсъждане са отразени.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Решение.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката

